
Art. 32.

1. Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać:

1. samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli – 10;

2. rowerów lub wózków rowerowych – 15;

3. pozostałych pojazdów – 5.

2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdów 

samochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.

3. (uchylony).

4. Jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania obowiązujących przepisów 

ruchu drogowego.

5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Zabrania się wjeżdżania między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe oraz pojazdy, o 

których mowa w ust. 5.

6a.  Przejazd  kolumny pojazdów Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  skład  której  wchodzi 

więcej  niż  5  pojazdów,  jest  dozwolony  pod  warunkiem  uzyskania  zezwolenia  wojskowego  na 

przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy.

7. (uchylony)

Rozdział 5 - Ruch pojazdów

Oddział 11 - Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych

Art. 33.

1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, 

jeśli  są  one  wyznaczone  dla  kierunku,  w  którym  się  porusza  lub  zamierza  skręcić.  Kierujący 

rowerem,  korzystając  z  drogi  dla  rowerów  i  pieszych,  jest  obowiązany  zachować  szczególną 

ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a.  Kierujący  rowerem może  zatrzymać  się  w  śluzie  rowerowej  obok  innych  rowerzystów.  Jest 

obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i 

zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.

2.  Dziecko  w  wieku  do  7  lat  może  być  przewożone  na  rowerze,  pod  warunkiem  że  jest  ono 

umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:



1. jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu z zastrzezeniem ust. 3a;

2. jazdy  bez  trzymania  co  najmniej  jednej  ręki  na  kierownicy  oraz  nóg  na  pedałach  lub 

podnóżkach;

3. czepiania się pojazdów.

3a.  Dopuszcza  się  wyjątkowo  jazdę  po  jezdni  kierującego  rowerem  obok  innego  roweru  lub 

motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie 

zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. (uchylony).

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest 

dozwolone wyjątkowo, gdy:

1. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem

2. szerokość  chodnika  wzdłuż  drogi,  po  której  ruch  pojazdów jest  dozwolony  z  prędkością 

większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub 

pasa ruchu dla rowerów

3. warunki  pogodowe  zagrażają  bezpieczeństwu  rowerzysty  na  jezdni  (śnieg,  silny  wiatr, 

ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli,  

zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych 

w przepisach art. 11 ust. 1–3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Art. 34.

1.  Do zaprzęgu może być używane tylko zwierzę niepłochliwe, odpowiednio sprawne fizycznie i 

dające sobą kierować.

2. Kierujący pojazdem zaprzęgowym jest obowiązany utrzymywać pojazd i zaprzęg w takim stanie, 

aby mógł nad nimi panować.

3. Bezpośrednio jeden za drugim może jechać nie więcej niż 5 pojazdów zaprzęgowych. Odległość 

między piątym pojazdem a następnym nie może być mniejsza niż 200 m.

4. Kierujący pojazdem zaprzęgowym przy wjeżdżaniu na drogę twardą w miejscu,  gdzie nie ma 

dostatecznej widoczności drogi, jest obowiązany prowadzić zwierzę za uzdę.

5. Kierującemu pojazdem zaprzęgowym zabrania się:

1. przeciążania zwierzęcia;

2. jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni;

3. pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem;



4. jazdy pojazdem na płozach bez dzwonków lub grzechotek.
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